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ABSTRAKT  

Předmětem diplomové práce je projektová dokumentace pro provádění 
administrativní budovy. Jedná se o administrativní budovu, která je umístěná na okraji 
města Letohrad. Budova se skládá z části, která má tři nadzemní podlaží a z části, která má 
pouze jedno nadzemní podlaží. Budova slouží k administrativě, obchodu a skladování. 
Pro administrativní činnost je určena třípodlažní část budovy a pro obchod a skladování 
je určena jednopodlažní část budovy. Hlavní vstupy do objektu se nachází na jeho západní 
straně a vedlejší vstupy do objektu se nachází na jeho straně jižní a severní. 
Objekt je založen na základových pásech a patkách z prostého betonu. Objekt je navržen 
ze zděného konstrukčního systému z broušených betonových bloků z lehčeného 
keramzitového betonu a ve třetím nadzemním podlaží částečně jako dřevostavba 
ze dřevěných KVH hranolů. Stropní konstrukce jsou navrženy z předpjatých stropních 
panelů. Střešní konstrukce nad hlavní částí budovy je navržena dvoustupňová stanová 
půdorysného tvaru oktagonu a střecha nad jednopodlažní částí budovy je navržena 
jako jednoplášťová plochá extenzivní vegetační.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Administrativní budova, oktagon, zděný konstrukční systém, dřevostavba, plochá 
střecha, šikmá střecha, svažitý terén.  

  



 
 

ABSTRACT  

The aim of the Diploma thesis is the project documentation for the execution 
of the administrative building. This is an administrative building located on the outskirts 
of Letohrad. The building consists of one section that has three above-ground floors 
and one section that has only one above-ground floor. The building is used 
for administration, trade and storage. For administrative work is designed the three-storey 
part of the building and single-storey part of the building is designated for trade 
and storage. The main entrances to the building are located on its west side and the next 
entrances to the building is located on its southern side and northern side. The building 
is based on foundation strips and pads of plain concrete. The building is designed 
from a masonry structural system made of concrete blocks made of lightweight concrete 
and the third floor is partly designed as a timber structure made of wooden KVH squared 
timber. The ceiling structures are designed from prestressed ceiling panels. Roof structure 
above the main part of the building is designed two-stage pitched roof octagon shape 
and the roof above the single-storey part of the building is designed as warm flat extensive 
green roof.  

KEYWORDS  

Administrative building, octagon, masonry structural system, timber structure, flat 
roof, pitched roof, sloping terrain. 
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace 
pro provedení stavby. Stavbou je administrativní budova umístěná na okraji města 
Letohrad. Budova je určena k administrativě, obchodu a skladování společnosti 
Bravia s. r. o., která se zabývá výrobou kuchyňských spotřebičů, kuchyňských potřeb 
a jiného vybavení kuchyní. 

Administrativní budova se nachází v mírně svažitém terénu. Hlavní část 
budovy je ve tvaru oktagonu a má tři nadzemní podlaží. V této části jsou umístěné 
kanceláře pro administrativní činnost, sociální zařízení, výdejna jídla s jídelnou 
a částečně i prodejna. Zbylá část budovy je obdélníkového tvaru s jednou zkosenou 
hranou. V této části se nachází prodejna, skladovací prostory, sociální zařízení, 
technické místnosti a prostor pro expedici. Obě tyto části budovy na sebe plynule 
navazují. Budova je navržena ze zděného konstrukčního systému a ve třetím 
nadzemním podlaží částečně jako dřevostavba. Stropní konstrukce jsou navržené 
z předpjatých stropních panelů. Střešní konstrukce nad hlavní částí budovy bude 
dvoustupňová stanová půdorysného tvaru oktagonu o sklonu 12° a střecha 
nad jednopodlažní částí budovy bude jednoplášťová plochá extenzivní vegetační. 
Celý objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Před budovou 
jsou navržené plochy pro parkování včetně parkovacích míst pro invalidy.  

Projekt je navržen v souladu s platnými zákony, vyhláškami a technickými 
normami. 
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A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby 
Administrativní budova Bravia 

Místo stavby 
Obec Letohrad, katastrální území Letohrad [680664], parcelní číslo 391/47 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Obchodní společnost Bravia s. r. o., Písková 537, 143 00 Praha 12 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Bc. Daniel Jiruška, Hnátnice 56, 561 01 Hnátnice, číslo autorizace ČKAIT - 001234 

A.2 Členění stavby na objekty a technická 
a technologická zařízení 

Stavba je členěna na tyto stavební objekty: 

SO01 Administrativní budova 
SO02 Plynová přípojka NTL 
SO03 Přípojka podzemního vedení nízkého napětí 
SO04 Vodovodní přípojka 
SO05 Přípojka splaškové kanalizace 
SO06 Dešťová kanalizace 
SO07 Zpevněné plochy pojezdové - živičný povrch 
SO08 Zpevněné plochy pojezdové - zatravňovací betonová dlažba 
SO09 Zpevněné plochy pochozí - betonová dlažba 
SO10 Oplocení pozemku 
SO11 Opěrná gabionová stěna 
SO12 Výrobní hala (není součástí PD) 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 
- vydané společné povolení 
- studie novostavby administrativní budovy 
- geodeticky zaměřený polohopis a výškopis parcely 
- údaje od správců inženýrských sítí 
- údaje z katastru nemovitostí 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití 
a zastavěnost území 

Stavební pozemek se nachází na severním okraji města Letohrad u silnice druhé 
třídy č. 360 spojující město Letohrad s většími a významnými městy v Pardubickém kraji, 
např. Ústí nad Orlicí, Litomyšl a Polička. Vjezd na pozemek bude ze severozápadní strany 
pozemku přes část parcely č. 394. Tam dojde k napojení na místní komunikaci a dále 
na silnici druhé třídy č. 360. Pozemek je v mírně svažitém terénu klesající směrem k západu. 

Na pozemku se nenachází žádné stavební objekty, stromy ani křoviny a v současné 
době je zatravněn. Navrhovaná budova je v souladu s charakterem území i stávající 
zástavby. Dříve byl pozemek využíván jako orná půda. Okolní pozemky jsou určené 
k zástavbě obdobného charakteru, jako je navrhovaná budova. V bezprostřední blízkosti 
pozemku se v současné době nenacházejí žádné stavební objekty. 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem 
nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

Plocha, ve které se nachází parcela pro výstavbu tohoto objektu, je v územním 
plánu vedena jako VS (plocha smíšená výrobní). Navrhovaná budova je sice administrativní, 
ale dohromady s výrobní halou a skladovacími prostory tvoří komplex výrobního 
charakteru. Umístění objektu je tedy v souladu s územním plánem i s územním 
rozhodnutím. 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací, její výstavba nemění využití 
území a bude provedena na základě vydání územního rozhodnutí. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

Žádné výjimky nebyly řešeny. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů byly splněny. Případné další požadavky dotčených 
orgánů budou vypracovány dodatečně v samostatné příloze. 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Na řešeném pozemku byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum. 
Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 15 m pod terénem a nemá tedy žádný vliv 
na výstavbu. Zemina je zde propustná štěrkohlinitá třídy F1. Únosnost podloží lze uvažovat 
250 kPa. Radonový index pozemku je hodnocen jako nízký, a proto není třeba navrhovat 
protiradonová opatření. Jako ochrana proti radonu postačí hydroizolace proti vodě. 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba během svého užívání nebude mít negativní vliv na své okolí a ani nebudou 
narušené stávající odtokové poměry daného území. Zpevněné plochy budou vyspádované 
do kanalizace. Jsou dodržené minimální odstupové vzdálenosti od hranice pozemků, 
což jsou 2 m.  

Sousedními parcelami jsou: č. 391/46 - vlastnictví - DFC Design s. r. o. 
 č. 391/48 - vlastnictví - Město Letohrad 

 č. 391/49 - vlastnictví - Bike Land s. r. o. 
 č. 391/5 - vlastnictví - Město Letohrad 
 č. 394 - vlastnictví - Město Letohrad 

Všechny parcely se nacházejí v katastrálním území Letohrad. 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V současné době je pozemek zatravněn. Na pozemku se nenacházejí žádné křoviny 

ani stromy, proto není třeba na pozemku nic kácet a odstraňovat. Nejsou zde ani žádné 
stavební objekty určené k demolici. 



18 
 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Na řešený pozemek se vztahuje ochrana Zemědělského půdního fondu. 
Pozemek je ve IV. třídě ochrany ZPF. Pro administrativní budovu je třeba vyčlenit ze ZPF 
1367,33 m2 a pro zpevněné plochy 1593,74 m2. Výstavbou dojde k trvalému záboru ZPF. 

l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 
a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

Objekt bude napojen na dopravní a technickou infrastrukturu nově zhotovenými 
přípojkami. 

Plynovod 
Plynovodní přípojka bude napojena na veřejný nízkotlaký plynovod přes skříň HUP, 

která bude umístěna na hranici pozemku investora a bude veřejně přístupná z veřejné 
komunikace. Od skříně HUP bude přípojka směřovat přímo k navrhovanému objektu 
společně s ostatními přípojkami. Dovedení plynovodní přípojky do kotelny bude řešeno 
vnitřkem objektu. 

Elektřina 
Přípojka podzemního vedení nízkého napětí bude přivedena na hranici pozemku 

investora. Zde budou osazené přípojková skříň a elektroměrová skříň, které budou 
přístupné z veřejné komunikace. Od skříní bude přípojka směřovat přímo k navrhovanému 
objektu společně s ostatními přípojkami. Uvnitř objektu bude osazen hlavní jistič. 

Vodovod 
Vodovodní přípojka bude přivedena na hranici pozemku investora. Těsně za hranicí 

pozemku bude osazena vodoměrná šachta. Od šachty bude přípojka směřovat přímo 
k navrhovanému objektu společně s ostatními přípojkami. Uvnitř objektu bude osazen 
hlavní uzávěr vody. 

Splašková kanalizace 
Splašková kanalizace z objektu bude svedena potrubím do revizní šachty splaškové 

kanalizace na hranici pozemku investora. Šachta bude napojena přípojkou do veřejné 
splaškové kanalizace. 

Dešťová kanalizace 
Veškerá zachycená dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude svedena 

přes revizní šachty dešťové kanalizace do podzemní vsakovací jámy, kde dojde 
k přirozenému vsaku. K vsakování dochází na pozemku investora. 



19 
 

Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu města. Vjezd na pozemek bude 
ze severozápadní strany pozemku přes část parcely č. 394. Tam dojde k napojení na místní 
komunikaci a dále na silnici druhé třídy č. 360. 

Část objektu je navržena jako bezbariérová a je do ní umožněn bezbariérový 
přístup. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Realizace stavby bude probíhat v termínu 3/2019 – 3/2020. Před zahájením prací 

na samotné výstavbě administrativní budovy bude provedeno zhotovení přípojek elektrické 
energie a vodovodu. Přípojka elektrické energie bude ukončena v přípojkové 
a elektroměrové skříni. Přípojka vodovodu bude ukončena ve vodoměrné šachtě. 
Elektrická energie bude odebírána z přípojkové a elektroměrové skříně. Voda bude 
odebírána z vodoměrné šachty. Stavba není spojena s žádnou podmiňující, vyvolanou 
nebo související investicí. 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Stavba se bude provádět na stavební parcele č. 391/47. Za účelem vybudování 

příjezdové komunikace k objektu bude odkoupena část parcely č. 394, kterou vlastní Město 
Letohrad. 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

Na řešených pozemcích nevznikne žádné ochranné ani bezpečnostní pásmo. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novou stavbu. 

b) Účel užívání stavby 
Administrativní budova pro účel administrativy, obchodu a skladování. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Dle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni 
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob 
na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Dle odst. 2 téhož paragrafu povinnost 
uvedenou v odst. 1 zaměstnavatelé plní odebíráním výrobků nebo služeb 
od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených 
nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků 
nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně 
činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. 

V tomto případě jde o odebírání výrobků od společnosti SCHWARZ OOPP s. r. o. 
sídlící v Krnově. Společnost zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním 
postižením a zabývá se výrobou pracovních oděvů a ochranných pracovních prostředků, 
které budou použity pro zaměstnance obchodní společnosti Bravia s. r. o., pro kterou 
se objekt navrhuje. Tímto je zabezpečeno náhradní plnění a v navrhovaném objektu 
nemusí být zaměstnány osoby se zdravotním postižením a nemusí se tak navrhovat 
bezbariérově celý objekt. 

Bezbariérově je navržena pouze část objektu, a to prodejna a zádveří s návazností 
na výstavu. Do těchto částí je umožněn bezbariérový přístup. 

Ve smyslu § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jsou bezbariérové požadavky splněny. 

Navržená budova splňuje požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů byly splněny. Případné další požadavky dotčených 
orgánů budou vypracovány dodatečně v samostatné příloze. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Na stavbu se nevztahuje žádná ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 
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g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Administrativní budova má 3 nadzemní podlaží a část budovy je jednopodlažní.   

Zastavěná plocha: 1 367,33 m2 
Obestavěný prostor: 8 722,78 m3 
Členění a účel: administrativa, obchod, skladování 
Užitná plocha: 1 783,59 m2 
Počet parkovacích stání: 17+2 pro invalidy 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod. 

Objekt bude vytápěn kondenzačními plynovými kotli, které budou zaústěné 
do systémového komínového tělesa. Plynové kotle budou odpovídat platným zákonným 
a normativním předpisům. Kotelna bude obsahovat 3 kondenzační plynové kotle o výkonu 
každého kotle 50 kW. Plynové kondenzační kotle budou sloužit i k ohřevu vody, která bude 
shromažďována v zásobníku teplé vody. 

Větrání objektu je zajištěno vzduchotechnickými jednotkami ve strojovně 
vzduchotechniky. Pro každý provoz je navržena jedna vzduchotechnická jednotka. 
Objekt bude možné větrat i přirozeně okny, ale okna musejí být opatřena čidly, 
která zamezují souběhu obou možností větrání. Pro chlazení vnitřního vzduchu v letním 
období bude sloužit vzduchotechnika a jednotky Fan coil, které budou pomáhat vnitřní 
prostory ochlazovat. Jednotky Fan coil mohou pomoci vytápění v zimním období 
přihříváním vzduchu. Odvětrání hygienického zařízení v šatnách je zajištěno axiálními 
ventilátory, které budou umístěné na fasádě a budou opatřené přetlakovou žaluzií. 

Veškerá zachycená dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude svedena 
přes revizní šachty dešťové kanalizace do podzemní vsakovací jámy, kde dojde 
k přirozenému vsaku. K vsakování dochází na pozemku investora. 

Spotřeba vody a náklady na vodné a stočné 
62 osob x 80l (0,08 m3) x 30 dní = 148,8 m3 

 148,8 m3 x 82 Kč = 12 202 Kč / měsíc 

Celková předběžná tepelná ztráta větráním a prostupem obálkou budovy 
je 112,84 kW. 

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,24 W/m2K. 

Třída energetické náročnosti budovy je B - ÚSPORNÁ 
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Při provozu administrativní budovy bude vznikat odpad, který bude ukládán 
do kontejnerů ve vyhrazeném prostoru na pozemku investora. Odpad bude likvidován 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů. 

Druhy odpadů: 
20 01 01 papír a lepenka 
20 01 02 sklo 
20 01 08 biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 
20 01 27 barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 
20 01 39 plasty 
20 03 01 směsný komunální odpad 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládaná lhůta výstavby: 12 měsíců 
Zahájení stavby:  březen 2019 
Dokončení stavby: březen 2020 

Postup výstavby 
1. Provizorní oplocení staveniště 
2. Vytyčení objektu a inženýrských sítí 
3. Příprava území – zařízení staveniště 
4. Přípojky inženýrských sítí 
5. Výkopové práce 
6. Základové konstrukce 
7. Hydroizolace 
8. Nosné stěny 1NP 
9. Stropní konstrukce nad 1NP 
10. Nosné stěny 2NP 
11. Stropní konstrukce nad 2NP 
12. Nosné stěny 3NP 
13. Střešní konstrukce - plochá a šikmá 
14. Vnitřní nenosné stěny 
15. Výplně otvorů v obvodových stěnách 
16. Instalace, rozvody a zateplení stěn 
17. Povrchové úpravy a další dokončovací práce 
18. Terénní úpravy 
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Výše uvedené členění na etapy je pouze orientační. Podrobné členění bude 
uvedeno v časovém harmonogramu stavby. Realizace stavby a její postup bude ovlivněn 
přídělem finančních prostředků.  

j) Orientační náklady stavby 
Podle cenového ukazatele JKSO z roku 2017 a konstrukční materiálové 

charakteristiky byla určena cena za 1 m3 obestavěného prostoru objektu a následně byla 
vypočtena odhadovaná cena stavby. 

Obestavěný prostor: 8 722,78 m3 
Cena za 1 m3: 5 778 Kč / m3 

Odhadovaná cena stavby: 50 400 223,- Kč 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Administrativní budova se nachází na severním okraji města Letohrad u silnice 

druhé třídy č. 360 spojující město Letohrad s většími a významnými městy v Pardubickém 
kraji, např. Ústí nad Orlicí, Litomyšl a Polička. Vjezd na pozemek bude ze severozápadní 
strany pozemku přes část parcely č. 394. Tam dojde k napojení na místní komunikaci a dále 
na silnici druhé třídy č. 360. Vedle příjezdové komunikace bude zhotoven chodník pro pěší. 
Před administrativní budovou je navrženo 19 parkovacích míst včetně dvou parkovacích 
míst, která jsou vyhrazená pro invalidy. Hlavní vstupy do objektu se nacházejí na západní 
straně objektu.  

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 

Půdorysný tvar objektu je velmi členitý. Hlavní část budovy je ve tvaru oktagonu 
a zbylá část budovy tvoří obdélníkový tvar s jednou zkosenou hranou. Obě tyto části 
na sebe plynule navazují v souladu s tvarem objektu. Hlavní část budovy má tři nadzemní 
podlaží a navazující část budovy má pouze jedno nadzemní podlaží. Střecha nad hlavní částí 
bude dvoustupňová stanová půdorysného tvaru oktagonu. Dolní úroveň střechy zakrývá 
část stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlažím a horní úroveň střechy zakrývá 
celé třetí nadzemní podlaží, které je uskočené o střechu zakrývající druhé nadzemní podlaží. 
Obě úrovně střechy budou dvouplášťové s drážkovanou plechovou krytinou antracitové 
barvy z pozinkovaného plechu ve sklonu 12°. Nad částí budovy, která má pouze jedno 
nadzemní podlaží, je navržena jednoplášťová plochá extenzivní vegetační střecha. 
Vnější povrch obvodových stěn bude zhotoven ze silikonové omítky. Hlavní část budovy 
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bude mít omítku světle šedé barvy a jednopodlažní část budovy bude mít omítku šedé 
barvy s červeným podélným pruhem. Na severní straně objektu je umístěna nakládací 
rampa, sloužící pro dovoz a expedici zboží. Příjezdová komunikace a parkovací plochy 
budou ze živičného krytu (asfaltu). Chodníky a zpevněná plocha na severní straně objektu 
budou zhotovené ze zámkové betonové dlažby v přírodní barvě betonu. Budovou krytý 
prostor před hlavním vstupem bude zhotoven z betonových dlaždic v přírodní barvě 
betonu. Příjezdová komunikace pro strojovnu vzduchotechniky a kotelnu bude zhotovena 
ze zatravňovací betonové dlažby v přírodní barvě betonu. 

Územní plán nestanovuje zvláštní požadavky ani omezení na tvar budovy, 
ani na typ navržené střechy. Navržená budova se nenachází v blízkosti jiné budovy, 
které by mohla stínit nebo bránit ve výhledu.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Administrativní budova je rozdělena na 3 části, tj. část administrativní, část 
skladovací a prodejna. 

Hlavní vstupy do objektu se nacházejí na jeho západní straně. Levé dveře slouží 
pro vstup do administrativní části budovy a pro prohlídku výstavy. Pravé dveře slouží 
pro vstup do prodejny. 

Vedlejší vstupy do objektu se nacházejí na jižní a severní straně objektu. Levé dveře 
na jižní straně slouží pro vstup do strojovny vzduchotechniky a pravé dveře pro vstup 
do kotelny. Na severní straně se vpravo nacházejí dveře pro vstup do výdejny jídla, dveře 
uprostřed slouží jako vstup do objektu pro zaměstnance a levé dveře na nakládací rampě 
slouží pro komunikaci při expedici nebo dovozu zboží. Na nakládací rampě se nacházejí 
i sekční vrata sloužící pro nakládání a vykládání zboží.  

Koncepcí administrativní části objektu je vstupní hala a chodby uprostřed objektu, 
kolem kterých jsou rozmístěné kanceláře. V tomto prostoru se nachází schodiště vedoucí 
z 1NP do 2NP a z 2NP do 3NP. Chodba v obou nadzemních podlažích vytváří ochoz, 
do kterého jsou umístěna schodiště. Celý tento prostor je osvětlen střešním světlíkem 
ve hřebeni střechy. Dveře ve vstupní hale v 1NP vedou do místností: výstava, WC, úklid, 
výdejna jídla, jídelna, provozní kancelář prodejny a chodba. Tato chodba prochází celou 
délkou jednopodlažní části objektu a spojuje tak administrativní budovu s výrobní halou. 
Dveře v této chodbě vedou do místností: jídelna, úklid, šatna ženy, chodba, šatna muži, 
prodejna, sklad prodejny, expedice, sklad hotových výrobků a kancelář expedice. 
Na konci chodby jsou dveře vedoucí do výrobní haly. Prostor expedice přímo navazuje 
na nakládací rampu. Prodejna se nachází v jižní části objektu, ve které je umístěna provozní 
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kancelář prodejny. Dveře na konci prodejny vedou do chodby spojující administrativní 
budovu s výrobní halou. Šatny a sociální zařízení v severní části objektu slouží 
pro zaměstnance ve výrobní hale. 

Základové konstrukce budou z prostého betonu. Nosné stěny a příčky budou 
zděné z broušených betonových bloků z lehčeného keramzitového betonu. 
Obvodová stěna ve 3NP bude dřevěná sloupková. Příčky ve 3NP budou montované 
ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek. Schodiště uvnitř objektu budou montovaná 
a svařovaná z ocelových profilů a budou mít skleněné stupně. Schodiště u nakládací rampy 
bude ocelové svařované. Stropní konstrukce budou skládané z předpjatých stropních 
panelů a v chodbách ve 2NP a 3NP budou stropní konstrukce ze železobetonových 
monolitických desek. Plochá střecha nad jednopodlažní částí budovy bude jednoplášťová 
extenzivní vegetační. Střechy nad administrativní částí budovy budou dvouplášťové 
a budou zhotovené ze dřevěného krovu s drážkovanou plechovou krytinou 
z pozinkovaného plechu. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Dle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni 
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob 
na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Dle odst. 2 téhož paragrafu povinnost 
uvedenou v odst. 1 zaměstnavatelé plní odebíráním výrobků nebo služeb 
od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených 
nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků 
nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně 
činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. 

V tomto případě jde o odebírání výrobků od společnosti SCHWARZ OOPP s. r. o. 
sídlící v Krnově. Společnost zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním 
postižením a zabývá se výrobou pracovních oděvů a ochranných pracovních prostředků, 
které budou použity pro zaměstnance obchodní společnosti Bravia s. r. o., pro kterou 
se objekt navrhuje. Tímto je zabezpečeno náhradní plnění a v navrhovaném objektu 
nemusí být zaměstnány osoby se zdravotním postižením a nemusí se tak navrhovat 
bezbariérově celý objekt. 

Bezbariérově je navržena pouze část objektu, a to prodejna a zádveří s návazností 
na výstavu. Do těchto částí je umožněn bezbariérový přístup. 
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Ve smyslu § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jsou bezbariérové požadavky splněny. 

Navržená budova splňuje požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena a provedena tak, aby byla při užívání bezpečná a nehrozilo 
nebezpečí nehod, zranění či poškození, např. pádem, nárazem, výbuchem a vloupáním.   

Stavbu bude možné užívat po splnění všech požadavků na bezpečnost stavby 
dle následujících předpisů: 

 Zákon č. 135/2015 Sb., zákon o Hasičském záchranném sboru České Republiky 
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích 
a zkouškách plynových zařízení 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných 
správních úřadů 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení 
Záměrem investora je vybudování administrativní budovy, která bude sloužit 

jako řídící centrum společnosti pro její jednotlivé pobočky. Budova bude sloužit nejen 
k administrativě, ale také k prodeji zboží vyrobené touto společností. Půdorysný tvar 
objektu je velmi členitý. Hlavní část budovy je ve tvaru oktagonu a zbylá část budovy tvoří 
obdélníkový tvar s jednou zkosenou hranou. Obě tyto části na sebe plynule navazují 
v souladu s tvarem objektu. Hlavní část budovy má tři nadzemní podlaží a navazující část 
budovy má pouze jedno nadzemní podlaží. Střecha nad hlavní částí bude dvoustupňová 
stanová půdorysného tvaru oktagonu. Obě úrovně střechy budou dvouplášťové 
s drážkovanou plechovou krytinou z pozinkovaného plechu ve sklonu 12°. Nad částí 
budovy, která má pouze jedno nadzemní podlaží, je navržena jednoplášťová plochá 
extenzivní vegetační střecha. Základové konstrukce budou z prostého betonu ve formě 
pásů a patek. Obvodové stěny jsou navržené z broušených betonových bloků z lehčeného 
keramzitového betonu a budou zateplené kontaktním zateplovacím systémem ETICS 
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z polystyrenových desek. Obvodové stěny ve 3NP jsou navržené jako dřevostavba 
ze sloupkové konstrukce z KVH hranolů obložené sádrovláknitými deskami. Vnitřní nosné 
a nenosné stěny jsou navržené z broušených betonových bloků z lehčeného keramzitového 
betonu. Příčky ve 3NP budou montované ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek. 
Stropní konstrukce budou skládané z předpjatých stropních panelů a v chodbách ve 2NP 
a 3NP budou stropní konstrukce ze železobetonových monolitických desek.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 
Základové konstrukce budou založené v nezámrzné hloubce. Základy pod stěnami 

budou provedené ze základových pásů z prostého betonu C16/20, na kterých budou 
umístěné betonové tvárnice tvořící ztracené bednění tl. 100, 200 a 300 mm. 
Betonové tvárnice budou vyplněné prostým betonem C16/20 a provázané ocelovou výztuží 
B500B. Na tvárnice bude uložena podkladní deska z betonu C20/25, která bude vyztužená 
dvěma svařovanými kari sítěmi 150/150/6 mm. Pod sloupy jsou navrženy základové patky 
z prostého betonu C16/20. Hydroizolace na podkladní desce bude provedena z jedné vrstvy 
asfaltových pásů z SBS modifikovaného asfaltu. Svislé nosné konstrukce budou provedené 
z broušených betonových bloků z lehčeného keramzitového betonu tl. 300 mm. 
Obvodové stěny ve 3NP jsou navržené jako dřevostavba ze sloupkové konstrukce z KVH 
hranolů obložené sádrovláknitými deskami. Tloušťka této stěny je 290 mm. Příčky budou 
zhotovené z broušených betonových bloků z lehčeného keramzitového betonu tl. 115 
a 175 mm a ve 3NP ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek tl. 125 mm. 
Obvodové stěny budou zateplené kontaktním zateplovacím systémem ETICS, a to v úrovni 
soklu tepelnou izolací z polystyrenových desek EPS perimetr tl. 140 mm a nad soklem 
po celé výšce budovy tepelnou izolací z polystyrenových desek EPS 70 F tl. 150 mm. 
Překlady nad okenními a dveřními otvory v nosných stěnách budou složené ze dvojice 
překladů z lehčeného keramzitového betonu tl. 115 a 175 mm. Překlady v příčkách budou 
zhotovené z překladů z lehčeného keramzitového betonu tl. 115 nebo 175 mm. 
V prodejně a ve skladu prodejny je navržen ocelový průvlak z válcovaného profilu HEB 300, 
který bude podepřen nosnými ocelovými sloupy Ø219/10 mm. V prodejně v místě nosných 
stěn 2NP je navržen nosný železobetonový monolitický průvlak 300x300 mm z betonu 
C20/25 vyztužený dvěma ocelovými válcovanými profily I 240, který bude uložen 
na železobetonové monolitické pilíře a v polovině bude podepřen nosným ocelovým 
sloupem Ø273/10 mm. V místnosti výstavy je navržen železobetonový monolitický průvlak 
300x250 mm z betonu C20/25 vyztužený dvěma ocelovými válcovanými profily I 200 
v polovině podepřený nosným ocelovým sloupem Ø245/10 mm. Stropní konstrukce budou 
z předpjatých stropních panelů z betonu C45/55 a v chodbách ve 2NP a 3NP budou stropní 
konstrukce ze železobetonových monolitických křížem vyztužených desek z betonu C25/30 
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s ocelovými výztužemi B500B. Součástí stropů budou železobetonové věnce navržené 
statikem. Schodiště bude schodnicové ze dvou lomených ocelových profilů. 
Schodišťové stupně budou skleněné z bezpečnostního protipožárního skla. 
Návrh střešní konstrukce nad 2NP a 3NP je založen na principu klasického krovu z KVH 
hranolů. Krokve z KVH hranolů ve 2NP budou uložené na pozednici a na fošně, která bude 
zcela zapuštěna v nosné konstrukci stěny ve 3NP. Krokve z KVH hranolů ve 3NP budou 
uložené na vaznici na nosné dřevěné sloupkové konstrukci, na pozednici na nosné stěně 
ve 3NP a na nosném ocelovém rámu téměř ve hřebeni střechy z dvojice svařených 
válcovaných profilů U 240. Krytina těchto střech je navržena z drážkované plechové krytiny 
z pozinkovaného plechu ve sklonu 12°. Nad částí budovy, která má pouze jedno nadzemní 
podlaží, je navržena jednoplášťová plochá extenzivní vegetační střecha. Její spádování bude 
vytvořeno spádovými klíny z tepelné izolace. 

c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání 

nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah 
neúměrný původní příčině. 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických 
zařízení 

a) Technické řešení 

Voda 
Vnitřní vodovod bude napojen na vodovodní přípojku, která bude přivedena 

do kotelny v 1NP. Z kotelny bude vnitřní vodovod rozveden po objektu. 

Vytápění a ohřev vody 
Vytápění a ohřev vody v objektu bude zajištěn pomocí tří kondenzačních plynových 

kotlů, které budou zaústěné do systémového komínového tělesa. Plynové kotle budou 
umístěné v kotelně v 1NP a budou odpovídat platným zákonným a normativním 
předpisům. Kotelna bude obsahovat 3 kondenzační plynové kotle o výkonu každého kotle 
50 kW. Součástí kotelny bude i zásobník teplé vody. Teplá voda rozvedená po objektu 
je navržena s cirkulací. 

Odpadní vody 
Splašková kanalizace z objektu bude svedena potrubím do revizní šachty splaškové 

kanalizace na hranici pozemku investora. Šachta bude napojena přípojkou do veřejné 
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splaškové kanalizace. Veškerá zachycená dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude 
svedena přes revizní šachty dešťové kanalizace do podzemní vsakovací jámy, kde dojde 
k přirozenému vsaku. K vsakování dochází na pozemku investora. 

Plyn 
Tři kondenzační plynové kotle umístěné v kotelně v 1NP budou napojené přípojkou 

NTL přes skříň HUP. Kotle budou sloužit pro vytápění a ohřev vody a budou zaústěné 
do systémového komínového tělesa.  

Vzduchotechnika 
Vzduchotechnické jednotky budou sloužit k větrání objektu a budou umístěné 

ve strojovně vzduchotechniky v 1NP. Pro každý provoz je navržena jedna vzduchotechnická 
jednotka. Objekt bude možné větrat i přirozeně okny, ale okna musejí být opatřena čidly, 
která zamezují souběhu obou možností větrání. Pro chlazení vnitřního vzduchu v letním 
období bude sloužit vzduchotechnika a jednotky Fan coil, které budou pomáhat vnitřní 
prostory ochlazovat. Jednotky Fan coil mohou pomoci vytápění v zimním období 
přihříváním vzduchu. Odvětrání hygienického zařízení v šatnách je zajištěno axiálními 
ventilátory, které budou umístěné na fasádě a budou opatřené přetlakovou žaluzií. 

Elektroinstalace 
Z přípojkové a elektroměrové skříně bude do objektu přivedena elektrická energie 

k hlavnímu jističi uvnitř objektu. Elektřina se od hlavního jističe rozvede po objektu. 

b) Výčet technických a technologických zařízení 
Vytápění a ohřev vody je zajištěn třemi kondenzačními plynovými kotli. 

Součástí kotelny bude i zásobník teplé vody. Větrání objektu je zajištěno primárně třemi 
vzduchotechnickými jednotkami. Chlazení a případné pomocné přihřívání vnitřního 
vzduchu je zajištěno jednotkami Fan coil. Odvětrání hygienického zařízení v šatnách 
je zajištěno axiálními ventilátory. K likvidaci dešťových vod bude sloužit vsakovací jáma 
na pozemku investora. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Je řešeno v samostatné příloze požárně bezpečnostního řešení. 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Stavba je navržena v souladu s předpisy a normami pro úsporu energií a ochrany 
tepla. Splňuje požadavek normy ČSN 73 0540 a požadavky zákona č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace je dále zpracována 
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v souladu s vyhláškou č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších 
předpisů. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 
na stavby, ve znění pozdějších předpisů.  

Vytápění a ohřev vody v objektu bude zajištěn pomocí tří kondenzačních plynových 
kotlů, které budou zaústěné do systémového komínového tělesa. Plynové kotle budou 
odpovídat platným zákonným a normativním předpisům. 

Větrání objektu je zajištěno vzduchotechnickými jednotkami ve strojovně 
vzduchotechniky. Pro každý provoz je navržena jedna vzduchotechnická jednotka. 
Objekt bude možné větrat i přirozeně okny, ale okna musejí být opatřena čidly, 
která zamezují souběhu obou možností větrání. Pro chlazení vnitřního vzduchu v letním 
období bude sloužit vzduchotechnika a jednotky Fan coil, které budou pomáhat vnitřní 
prostory ochlazovat. Jednotky Fan coil mohou pomoci vytápění v zimním období 
přihříváním vzduchu. Odvětrání hygienického zařízení v šatnách je zajištěno axiálními 
ventilátory.  

V kancelářích je zajištěno osvětlení denní. V ostatních místnostech postačuje 
osvětlení denní nebo umělé. 

Při provozu administrativní budovy bude vznikat odpad, který bude ukládán 
do kontejnerů ve vyhrazeném prostoru na pozemku investora. Odpad bude likvidován 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu 
odpadů. 

B.2.11 Zásady chrany stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Radonový index pozemku je hodnocen jako nízký. Není tedy nutno navrhovat 

protiradonová opatření, postačí jeden hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného 
asfaltu. Izolace bude celoplošně natavena. 

b) Ochrana před bludnými proudy 
Bludné proudy se nevyskytují. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Technická seizmicita se nevyskytuje. 

d) Ochrana před hlukem 
Stavební konstrukce budou provedeny tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 - 

Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních 
výrobků - Požadavky. 

e) Protipovodňová opatření 
Stavba neleží v záplavovém území, proto nevyžaduje žádná protipovodňová 

opatření. 

f) Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Pozemek, na kterém bude prováděna výstavba objektu, není poddolovaný. 

Metan se v podloží pozemku nevyskytuje. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu nově zhotovenými přípojkami. 

Všechny přípojky budou přivedené na hranici pozemku investora ze stávajících 
inženýrských sítí. Pro plynovodní přípojku bude zhotovena skříň HUP. Pro přípojku vedení 
nízkého napětí budou zhotovené přípojková a elektroměrová skříň. Pro vodovodní přípojku 
bude zhotovena vodoměrná šachta. Pro přípojku splaškové kanalizace bude zhotovena 
revizní šachta splaškové kanalizace. Dešťová kanalizace se nebude napojovat na technickou 
infrastrukturu, protože dešťové vody budou vsakovány na pozemku investora. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu nově zhotovenými přípojkami. 

Plynovod 
Plynovodní přípojka bude napojena na veřejný nízkotlaký plynovod přes skříň HUP, 

která bude umístěna na hranici pozemku investora a bude veřejně přístupná z veřejné 
komunikace. Od skříně HUP bude přípojka směřovat přímo k navrhovanému objektu 
společně s ostatními přípojkami. Dovedení plynovodní přípojky do kotelny bude řešeno 
vnitřkem objektu. Délka přípojky k objektu bude 40,1 m. 
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Elektřina 
Přípojka podzemního vedení nízkého napětí bude přivedena na hranici pozemku 

investora. Zde budou osazené přípojková skříň a elektroměrová skříň, které budou 
přístupné z veřejné komunikace. Od skříní bude přípojka směřovat přímo k navrhovanému 
objektu společně s ostatními přípojkami. Uvnitř objektu bude osazen hlavní jistič. 
Délka přípojky k objektu bude 37,6 m. 

Vodovod 
Vodovodní přípojka bude přivedena na hranici pozemku investora. Těsně za hranicí 

pozemku bude osazena vodoměrná šachta. Od šachty bude přípojka směřovat přímo 
k navrhovanému objektu společně s ostatními přípojkami. Uvnitř objektu bude osazen 
hlavní uzávěr vody. Délka přípojky k objektu bude 37,4 m. 

Splašková kanalizace 
Splašková kanalizace z objektu bude svedena potrubím do revizní šachty splaškové 

kanalizace na hranici pozemku investora. Šachta bude napojena přípojkou do veřejné 
splaškové kanalizace. Délka přípojky k objektu bude 44,9 m. 

Dešťová kanalizace 
Veškerá zachycená dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude svedena 

přes revizní šachty dešťové kanalizace do podzemní vsakovací jámy, kde dojde 
k přirozenému vsaku. K vsakování dochází na pozemku investora. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 
a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Pozemek bude napojen na dopravní infrastrukturu města. Vjezd na pozemek bude 
ze severozápadní strany pozemku přes část parcely č. 394. Tam dojde k napojení na místní 
komunikaci a dále na silnici druhé třídy č. 360. Kolem výjezdu z pozemku se nenacházejí 
žádné křoviny, zídky ani stromy, které by mohli zhoršovat rozhledové poměry při výjezdu. 
Příjezdová komunikace bude ze živičného krytu (asfaltu) o šířce 8 m. Vnitřní pojezdové 
komunikace budou ze živičného krytu (asfaltu) o šířce 6 a 7 m.  

Část objektu je navržena jako bezbariérová a je do ní umožněn bezbariérový 
přístup. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Vjezd na pozemek bude ze severozápadní strany pozemku přes část parcely č. 394. 

Tam dojde k napojení na místní komunikaci a dále na silnici druhé třídy č. 360. 



33 
 

Kolem výjezdu z pozemku se nenacházejí žádné křoviny, zídky ani stromy, které by mohli 
zhoršovat rozhledové poměry při výjezdu. 

c) Doprava v klidu 
Před administrativní budovou je navrženo 19 parkovacích míst včetně dvou 

parkovacích míst, která jsou vyhrazená pro invalidy.  

d) Pěší a cyklistické stezky 
Mezi pozemkem investora a silnicí druhé třídy č. 360 se nachází stezka pro chodce 

a cyklisty ze živičného krytu (asfaltu) o šířce 2,5 m. Vedle příjezdové komunikace je navržen 
chodník pro pěší ze zámkové betonové dlažby o šířce 1,65 m, který bude navazovat 
na stezku pro chodce a cyklisty. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 
Před zahájením stavebních prací bude v okolí stavby sejmuta ornice v tloušťce 

150 mm, která bude uskladněna v severní části staveniště. Po dokončení stavebních prací 
bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. 

b) Použité vegetační prvky 
Dotčené terénní plochy budou opětovně zatravněny. 

c) Biotechnická opatření 
Biotechnická opatření nejsou vyžadována. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Navržená stavba vyhovuje hygienickým požadavkům a nebudou překročeny 

hodnoty emisí škodlivin vypouštěné do ovzduší. Během výstavby může být v okolí stavby 
zvýšená hlučnost. Pokud tedy dojde ke zvýšené hlučnosti, musí být provedena opatření pro 
minimalizaci těchto negativních dopadů na okolí. Během výstavby a při užívání stavby 
nebudou narušené stávající odtokové poměry daného území. Odpad vzniklý při výstavbě 
a při užívání stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Navržená stavba nebude mít 
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při svém provozu nepříznivý vliv na životní prostředí. Při realizaci stavby budou muset být 
dodrženy veškeré právní normativy z oblasti ochrany životního prostředí. 

b) Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Stavba nemá žádný negativní vliv na přírodu a krajinu. V okolí stavby se nenacházejí 
žádné chráněné dřeviny, památné stromy, chráněné rostliny a živočichové. Všechny stávající 
ekologické funkce a vazby v krajině nebudou stavbou dotčeny. 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru 
na životní prostředí, je-li podkladem 

Návrhy a stanoviska nejsou požadovány. 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách 
nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 

Na pozemku nejsou navržená žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje opatření vyplývající z požadavků 

civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Před zahájením prací na samotné výstavbě administrativní budovy bude 

provedeno zhotovení přípojek elektrické energie a vodovodu. Přípojka elektrické energie 
bude ukončena v přípojkové a elektroměrové skříni. Přípojka vodovodu bude ukončena 
ve vodoměrné šachtě. Elektrická energie bude odebírána z přípojkové a elektroměrové 
skříně. Voda bude odebírána z vodoměrné šachty. Stavební materiál bude na stavbu 
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dovážen postupně a bude řádně skladován v severní a jižní části staveniště, kde bude 
označen a zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. Postupné navážení materiálů 
zajistí efektivní využití skladovacích ploch. 

b) Odvodnění staveniště 
V případě výskytu dešťové vody ve výkopech, která by zabraňovala realizaci základů, 

dojde k odčerpání této vody kalovým čerpadlem na pozemek investora, kde dojde k jejímu 
přirozenému vsaku. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Vjezd na pozemek bude zajištěn ze severozápadní strany pozemku přes část 

parcely č. 394. Tam dojde k napojení na místní komunikaci a dále na silnici druhé třídy 
č. 360. Staveniště tedy bude napojeno na dopravní infrastrukturu v místě budoucí 
příjezdové komunikace k budově. Před zahájením prací na samotné výstavbě 
administrativní budovy bude provedeno zhotovení přípojek elektrické energie a vodovodu. 
Přípojka elektrické energie bude ukončena v přípojkové a elektroměrové skříni. 
Přípojka vodovodu bude ukončena ve vodoměrné šachtě. Elektrická energie bude 
odebírána z přípojkové a elektroměrové skříně. Voda bude odebírána z vodoměrné šachty. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Veškerý provoz související s realizací stavby bude probíhat na stavebním pozemku 

investora tak, aby nebyl omezen provoz na veřejných komunikacích a nebyla narušena 
práva třetích osob, zejména vlastníků sousedních parcel. U vozidel vyjíždějících ze staveniště 
musí být před najetím na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky tak, aby nedocházelo 
k jejímu znečištění. Prašnost a hluk budou redukovány na minimum. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin 

Stavba nevyžaduje speciální požadavky na ochranu okolí a požadavky na související 
asanace, demolice a kácení dřevin. 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Pro skladování materiálů, zařízení staveniště apod. bude využíván pouze pozemek 

investora. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Staveniště nebude nijak zasahovat do veřejného prostoru a nebude zabírat 

ani žádné chodníky. Není tedy nutné zřizovat bezbariérové obchozí trasy. 
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h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Při výstavbě administrativní budovy budou splněné hygienické požadavky 
a nebudou překročeny hodnoty emisí škodlivin vypouštěné do ovzduší. Při výstavbě bude 
vznikat odpad, který bude shromažďován a tříděn ve vyhrazeném prostoru zařízení 
staveniště na pozemku investora. Odpad bude likvidován v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. 

Odpady nebezpečné: 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 
15 01 11 Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu včetně 

prázdných tlakových nádob 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet 

Pro tyto odpady bude určeno zabezpečené místo pro shromažďování. Místo bude 
označeno identifikačními lístky každého nebezpečného odpadu. 

Odpady obyčejné: 
15 01 06 Směsné obaly 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 02 01 Dřevo 
17 02 02 Sklo 
17 02 03 Plasty 
17 04 04 Zinek 
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 06 04 Izolační materiály 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady 

Přednostně bude zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním. Odpady budou 
předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Před zahájením stavebních prací bude v okolí stavby sejmuta ornice v tloušťce 

150 mm, která bude uskladněna v severní části staveniště. Po dokončení stavebních prací 
bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. 
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j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Bude nutné dodržovat 

všechny předpisy a vyhlášky týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí. 
V průběhu realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy 
na skládky k tomu určené. Při výstavbě bude vznikat odpad, který bude shromažďován 
a tříděn ve vyhrazeném prostoru zařízení staveniště na pozemku investora. Odpad bude 
likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky č. 93/2016 Sb., 
o Katalogu odpadů. Musí být zamezeno kontaminaci zeminy ropnými látkami z provozních 
zařízení a strojů staveniště. U vozidel vyjíždějících ze staveniště musí být před najetím 
na veřejnou komunikaci očištěny pneumatiky tak, aby nedocházelo k jejímu znečištění. 
Skladovaný prašný materiál bude řádně zakryt a při manipulaci s ním bude pokud možno 
zkrápěn vodou, aby se zamezilo nadměrné prašnosti. Během stavby nesmí docházet 
ke znečišťování ovzduší, např. pálením spalitelného odpadu nebo nedostatečným 
zajištěním lehkých materiálů proti odfouknutí. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Dále nařízení vlády č. 362/ 2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě a musí 
při práci používat stanovené ochranné pomůcky, dodržovat technologické předpisy 
a postupy. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen 
nebo jinak zajištěn. Bude zajištěna nepřístupnost stavby pro veřejnost. Všechny vstupy 
na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Výstavba administrativní budovy neovlivní okolní stavby, tj. není zapotřebí 

navrhovat úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Při výstavbě nejsou plánovaná žádná dopravní inženýrská opatření. 

Doprava nebude nijak ohrožena. U výjezdu na silnici bude umístěna dopravní značka 
„Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby“. 
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n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby  - provádění stavby 
za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby za provozu, 
ani opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná lhůta výstavby: 12 měsíců 
Zahájení stavby:  březen 2019 
Dokončení stavby: březen 2020 

Postup výstavby 
1. Provizorní oplocení staveniště 
2. Vytyčení objektu a inženýrských sítí 
3. Příprava území – zařízení staveniště 
4. Přípojky inženýrských sítí 
5. Výkopové práce 
6. Základové konstrukce 
7. Hydroizolace 
8. Nosné stěny 1NP 
9. Stropní konstrukce nad 1NP 
10. Nosné stěny 2NP 
11. Stropní konstrukce nad 2NP 
12. Nosné stěny 3NP 
13. Střešní konstrukce - plochá a šikmá 
14. Vnitřní nenosné stěny 
15. Výplně otvorů v obvodových stěnách 
16. Instalace, rozvody a zateplení stěn 
17. Povrchové úpravy a další dokončovací práce 
18. Terénní úpravy 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Vodovod 
Vodovodní přípojka bude přivedena na hranici pozemku investora. Těsně za hranicí 

pozemku bude osazena vodoměrná šachta. Od šachty bude přípojka směřovat přímo 
k navrhovanému objektu společně s ostatními přípojkami. Uvnitř objektu bude osazen 
hlavní uzávěr vody. 
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Splašková kanalizace 
Splašková kanalizace z objektu bude svedena potrubím do revizní šachty splaškové 

kanalizace na hranici pozemku investora. Šachta bude napojena přípojkou do veřejné 
splaškové kanalizace. 

Dešťová kanalizace 
Veškerá zachycená dešťová voda ze střech a zpevněných ploch bude svedena 

přes revizní šachty dešťové kanalizace do podzemní vsakovací jámy, kde dojde 
k přirozenému vsaku. K vsakování dochází na pozemku investora. 
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D.1.1.a Technická zpráva 

D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje 
Navrhovaná administrativní budova je umístěna na severním okraji města 

Letohrad. Jedná se o novostavbu, která bude sloužit k administrativě, obchodu a skladování. 
Hlavní část budovy má tři nadzemní podlaží a navazující část budovy má pouze jedno 
nadzemní podlaží. Hlavní část budovy bude zastřešena dvoustupňovou stanovou střechou 
půdorysného tvaru oktagonu. Obě úrovně střechy budou dvouplášťové s drážkovanou 
plechovou krytinou z pozinkovaného plechu ve sklonu 12°. Nad částí budovy, 
která má pouze jedno nadzemní podlaží, je navržena jednoplášťová plochá extenzivní 
vegetační střecha. 

Celková plocha stavebního pozemku: 6 500 m2 
Zastavěná plocha: 1 367,33 m2 
Obestavěný prostor: 8 722,78 m3 
Členění a účel: administrativa, obchod, skladování 
Užitná plocha: 1 783,59 m2 
Počet parkovacích stání: 17+2 pro invalidy 

D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné a materiálové řešení 
Půdorysný tvar objektu je velmi členitý. Hlavní část budovy je ve tvaru oktagonu 

a zbylá část budovy tvoří obdélníkový tvar s jednou zkosenou hranou. Obě tyto části 
na sebe plynule navazují v souladu s tvarem objektu. Hlavní část budovy má tři nadzemní 
podlaží a navazující část budovy má pouze jedno nadzemní podlaží. Střecha nad hlavní částí 
bude dvoustupňová stanová půdorysného tvaru oktagonu. Dolní úroveň střechy zakrývá 
část stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlažím a horní úroveň střechy zakrývá 
celé třetí nadzemní podlaží, které je uskočené o střechu zakrývající druhé nadzemní podlaží. 
Obě úrovně střechy budou dvouplášťové s drážkovanou plechovou krytinou antracitové 
barvy z pozinkovaného plechu ve sklonu 12°. Nad částí budovy, která má pouze jedno 
nadzemní podlaží, je navržena jednoplášťová plochá extenzivní vegetační střecha. 
Vnější povrch obvodových stěn bude zhotoven ze silikonové omítky. Hlavní část budovy 
bude mít omítku světle šedé barvy a jednopodlažní část budovy bude mít omítku šedé 
barvy s červeným podélným pruhem. Na severní straně objektu je umístěna nakládací 
rampa, sloužící pro dovoz a expedici zboží. Příjezdová komunikace a parkovací plochy 
budou ze živičného krytu (asfaltu). Chodníky a zpevněná plocha na severní straně objektu 
budou zhotovené ze zámkové betonové dlažby v přírodní barvě betonu. Budovou krytý 
prostor před hlavním vstupem bude zhotoven z betonových dlaždic v přírodní barvě 
betonu. Příjezdová komunikace pro strojovnu vzduchotechniky a kotelnu bude zhotovena 
ze zatravňovací betonové dlažby v přírodní barvě betonu. 
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D.1.1.a.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Administrativní budova je rozdělena na 3 části, tj. část administrativní, část 

skladovací a prodejna. 

Hlavní vstupy do objektu se nacházejí na jeho západní straně. Levé dveře slouží 
pro vstup do administrativní části budovy a pro prohlídku výstavy. Pravé dveře slouží 
pro vstup do prodejny. 

Vedlejší vstupy do objektu se nacházejí na jižní a severní straně objektu. Levé dveře 
na jižní straně slouží pro vstup do strojovny vzduchotechniky a pravé dveře pro vstup 
do kotelny. Na severní straně se vpravo nacházejí dveře pro vstup do výdejny jídla, dveře 
uprostřed slouží jako vstup do objektu pro zaměstnance a levé dveře na nakládací rampě 
slouží pro komunikaci při expedici nebo dovozu zboží. Na nakládací rampě se nacházejí 
i sekční vrata sloužící pro nakládání a vykládání zboží.  

Koncepcí administrativní části objektu je vstupní hala a chodby uprostřed objektu, 
kolem kterých jsou rozmístěné kanceláře. V tomto prostoru se nachází schodiště vedoucí 
z 1NP do 2NP a z 2NP do 3NP. Chodba v obou nadzemních podlažích vytváří ochoz, 
do kterého jsou umístěna schodiště. Celý tento prostor je osvětlen střešním světlíkem 
ve hřebeni střechy. Dveře ve vstupní hale v 1NP vedou do místností: výstava, WC, úklid, 
výdejna jídla, jídelna, provozní kancelář prodejny a chodba. Tato chodba prochází celou 
délkou jednopodlažní části objektu a spojuje tak administrativní budovu s výrobní halou. 
Dveře v této chodbě vedou do místností: jídelna, úklid, šatna ženy, chodba, šatna muži, 
prodejna, sklad prodejny, expedice, sklad hotových výrobků a kancelář expedice. 
Na konci chodby jsou dveře vedoucí do výrobní haly. Prostor expedice přímo navazuje 
na nakládací rampu. Prodejna se nachází v jižní části objektu, ve které je umístěna provozní 
kancelář prodejny. Dveře na konci prodejny vedou do chodby spojující administrativní 
budovu s výrobní halou. Šatny a sociální zařízení v severní části objektu slouží 
pro zaměstnance ve výrobní hale. 

Základové konstrukce budou z prostého betonu. Nosné stěny a příčky budou 
zděné z broušených betonových bloků z lehčeného keramzitového betonu. 
Obvodová stěna ve 3NP bude dřevěná sloupková. Příčky ve 3NP budou montované 
ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek. Schodiště uvnitř objektu budou montovaná 
a svařovaná z ocelových profilů a budou mít skleněné stupně. Schodiště u nakládací rampy 
bude ocelové svařované. Stropní konstrukce budou skládané z předpjatých stropních 
panelů a v chodbách ve 2NP a 3NP budou stropní konstrukce ze železobetonových 
monolitických desek. Plochá střecha nad jednopodlažní částí budovy bude jednoplášťová 
extenzivní vegetační. Střechy nad administrativní částí budovy budou dvouplášťové 
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a budou zhotovené ze dřevěného krovu s drážkovanou plechovou krytinou 
z pozinkovaného plechu. 

D.1.1.a.4 Bezbariérové užívání stavby 
Dle § 81 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni 
zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob 
na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Dle odst. 2 téhož paragrafu povinnost 
uvedenou v odst. 1 zaměstnavatelé plní odebíráním výrobků nebo služeb 
od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců na zřízených 
nebo vymezených chráněných pracovních místech, kteří jsou osobami se zdravotním 
postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků 
nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně 
činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám. 

V tomto případě jde o odebírání výrobků od společnosti SCHWARZ OOPP s. r. o. 
sídlící v Krnově. Společnost zaměstnává více než 50 % zaměstnanců se zdravotním 
postižením a zabývá se výrobou pracovních oděvů a ochranných pracovních prostředků, 
které budou použity pro zaměstnance obchodní společnosti Bravia s. r. o., pro kterou 
se objekt navrhuje. Tímto je zabezpečeno náhradní plnění a v navrhovaném objektu 
nemusí být zaměstnány osoby se zdravotním postižením a nemusí se tak navrhovat 
bezbariérově celý objekt. 

Bezbariérově je navržena pouze část objektu, a to prodejna a zádveří s návazností 
na výstavu. Do těchto částí je umožněn bezbariérový přístup. 

Ve smyslu § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, jsou bezbariérové požadavky splněny. 

Navržená budova splňuje požadavky na výstavbu dané vyhláškou č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

D.1.1.a.5 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Zemní práce a výkopy 

Před zahájením stavebních prací bude v okolí stavby sejmuta ornice v tloušťce 
150 mm, která bude uskladněna v severní části staveniště. Po dokončení stavebních prací 
bude sejmutá ornice použita na terénní úpravy. Hladina podzemní vody se nachází 
v hloubce 15 m pod terénem a nemá tedy žádný vliv na výstavbu. Podloží se skládá 
z propustných štěrkohlinitých zemin třídy F1. Výkopové práce se budou provádět strojně, 
případné začištění výkopů bude provedeno ručně. 
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V případě výskytu dešťové vody ve výkopech, která by zabraňovala realizaci základů, 
dojde k odčerpání této vody kalovým čerpadlem na pozemek investora, kde dojde k jejímu 
přirozenému vsaku. 

Základové konstrukce 

Stěny objektu budou založené na základových pásech z prostého betonu C16/20, 
konzistence S2, prostředí XC2. Na základových pásech budou umístěné betonové tvárnice 
tvořící ztracené bednění tl. 100, 200 a 300 mm. Betonové tvárnice budou vyplněné prostým 
betonem C16/20, konzistence S2, prostředí XC2 a budou provázané ocelovou výztuží 
B500B. Pod sloupy jsou navrženy základové patky z prostého betonu C16/20, konzistence 
S2, prostředí XC2. Základové konstrukce budou založené v nezámrzné hloubce. 
Nezámrzná hloubka založení základů je dodržena vždy min. 1 m od vnějšího líce stěny. 
Základy pod objektem budou založené v hloubkách potřebné výšky základu 
a u obvodových stěn dojde k uskočení do nezámrzné hloubky. Základy budou 
odstupňovány podle potřebného převýšení, ale vždy maximálně o 500 mm. 
Na základové pásy, patky a ztracené bednění bude uložena podkladní betonová deska 
tl. 150 mm z betonu C20/25, konzistence S2, prostředí XC2, která bude vyztužená dvěma 
svařovanými kari sítěmi 150/150/6 mm. Změna výškové úrovně v jednopodlažní části 
objektu je řešena stěnou výšky 1 m z tvárnic ztraceného bednění tl. 300 mm. 
Na straně zeminy bude stěna výšky 850 mm z tvárnic ztraceného bednění tl. 100 mm, 
která bude zateplená tepelnou izolací z polystyrenových desek EPS perimetr tl. 100 mm. 
Tvárnice ztraceného bednění budou vyplněné prostým betonem C16/20, konzistence S2, 
prostředí XC2 a budou provázané ocelovou výztuží B500B. Nakládací rampa bude založená 
na základových pásech z prostého betonu C16/20, konzistence S2, prostředí XC2. 
Na základových pásech budou umístěné betonové tvárnice tvořící ztracené bednění 
tl. 300 mm. Tvárnice ztraceného bednění budou vyplněné prostým betonem C16/20, 
konzistence S2, prostředí XC2 a budou provázané ocelovou výztuží B500B. Tvárnice budou 
tvořit stěnu výšky 1400 mm. Na tyto stěny bude uložena nosná betonová deska tl. 145 mm 
z betonu C25/30, konzistence S2, prostředí XC3, která bude vyztužená dvěma svařovanými 
kari sítěmi 100/100/8 mm. 

Svislé konstrukce 

Obvodové konstrukce 
Obvodové stěny v 1NP a 2NP budou zděné z broušených betonových bloků 

z lehčeného keramzitového betonu tl. 300 mm. Zdění se bude provádět na tenkovrstvou 
systémovou maltu. Obvodová stěna ve 3NP bude dřevěná sloupková tl. 290 mm. 
Všechny dřevěné prvky budou ze dřevěných KVH hranolů. Spodní hranol stěny 140/80 mm 
bude uložen na asfaltový hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm. 
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Hranol bude kotven mechanickými kotvami ∅12 mm přes ocelové úhelníky do stropní 
konstrukce po cca 1,5 m. Na tento hranol budou ukotvené dřevěné sloupky 80/140 mm. 
Některé sloupky budou přerušené v místě okna, kde se na sloupky ukotví horní hranol 
140/80 mm. Ostatní sloupky vedou až do horní úrovně oken a následně je na ně ukotvena 
vaznice 160/220 mm. Prostorovou tuhost v podélném směru zajišťují šikmé vzpěry 80/100 
mm kotvené ke sloupkům. Prostorovou tuhost v příčném směru zajišťuje konstrukce krovu 
společně s dalšími obvodovými stěnami ve 3NP. Prostor mezi sloupky bude vyplněn 
tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 140 mm. Z interiérové strany bude na stěnu 
ukotvena parotěsná fólie, na které se následně zhotoví dřevěný rošt z hranolů 40/60 mm. 
Rošt bude vyplněn tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 60 mm. Rošt bude opláštěn 
sádrovláknitými deskami tl. 12,5 mm. Ze strany exteriéru bude stěna opláštěná 
sádrovláknitými deskami tl. 12,5 mm. Na desky se následně nalepí tepelná izolace 
z polystyrenových desek EPS 70 F tl. 60 mm. 

Vnitřní nosné konstrukce 
Vnitřní nosné stěny budou zděné z broušených betonových bloků z lehčeného 

keramzitového betonu tl. 300 mm. Zdění se bude provádět na tenkovrstvou systémovou 
maltu. V prodejně budou zhotovené nosné železobetonové monolitické pilíře z betonu 
C25/30, konzistence S2, prostředí XC1. Pilíře budou spojené se zdivem kapsami hloubky 
100 mm ve zdivu a ocelovou výztuží. Nosné ocelové sloupy  ∅219/10 mm,  ∅245/10 mm 
a ∅273/10 mm, budou z oceli S 235. Do základů budou sloupy kotvené pomocí 
zabetonovaných šroubů s kotevní hlavou přes přivařené plechy v patě sloupů. 
Sloupy budou opláštěné požárními obklady ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm. 

Vnitřní nenosné konstrukce 
Vnitřní nenosné stěny (příčky) v 1NP a 2NP budou zděné z broušených betonových 

bloků z lehčeného keramzitového betonu tl. 115 a 175 mm. Zdění se bude provádět 
na tenkovrstvou systémovou maltu. Příčky ve 3NP budou montované ze sádrokartonových 
a sádrovláknitých desek tl. 12,5 mm. Nosný ocelový rošt příčky bude zhotoven ze dvojic 
svislých profilů CW 75, které budou vzájemně sešroubovány, a vodorovných profilů UW 75, 
které budou kotvené do konstrukcí natloukacími hmoždinkami přes akustickou pásku. 
Šachtové stěny ve 2NP a 3NP budou montované ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm. 
Nosný ocelový rošt šachtové stěny bude zhotoven ze dvojic svislých profilů CW 50, 
které budou vzájemně sešroubovány, a vodorovných profilů UW 50, které budou kotvené 
do konstrukcí natloukacími hmoždinkami přes akustickou pásku. 
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Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce budou zhotovené z předpjatých stropních panelů tl. 250 mm, 
z betonu C45/55. Předpjatá výztuž v dolní části panelu bude 10∅12,5 mm a v horní části 
panelu bude 2∅9,3 mm. Panely budou vylehčené dutinami. Zálivky mezi panely budou 
provedené z betonu C25/30 s vloženou zálivkovou výztuží ∅8 mm. V koutech, kde nelze 
použít předpjaté stropní panely, budou použité filigránové stropní panely tl. 70 mm 
z betonu C25/30 s vyčnívající výztuží ve směru rozponu. Po osazení panelů se dobetonuje 
vrstva tl. 180 mm z betonu C25/30, konzistence S2, prostředí XC1. Ve stropní konstrukci 
bude třeba zhotovit výměny pro prostupy stropními konstrukcemi. Výměny budou 
provedené systémovým řešením, a to ocelovými úhelníky s ocelovými patkami. V hlavní 
části budovy ve 2NP a 3NP budou stropní konstrukce na chodbách zhotovené 
ze železobetonových monolitických křížem vyztužených desek tl. 250 mm z betonu C25/30, 
konzistence S2, prostředí XC1 a budou vyztužené ocelovou výztuží B500B dle návrhu 
statika. Součástí stropních konstrukcí budou železobetonové monolitické věnce navržené 
statikem z betonu C25/30, konzistence S2, prostředí XC1. 

Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce nad hlavní částí budovy bude dvoustupňová stanová 
půdorysného tvaru oktagonu. Návrh je založen na principu klasického krovu z KVH hranolů. 
Dolní úroveň střechy zakrývá část stropní konstrukce nad druhým nadzemním podlažím 
a horní úroveň střechy zakrývá celé třetí nadzemní podlaží, které je uskočené o střechu 
zakrývající druhé nadzemní podlaží. Obě úrovně střechy budou dvouplášťové 
s drážkovanou plechovou krytinou z pozinkovaného plechu ve sklonu 12°. 
Krokve 100/140 mm dolní úrovně střechy budou uložené na pozednici 160/120 mm 
a na fošně 60/140 mm. Pozednice bude kotvena závitovými tyčemi se závitem M12 
do železobetonového věnce po cca 1,5 m. Fošna bude zcela zapuštěna do nosné 
konstrukce stěny. Krokev se do fošny uchytí přes ocelové úhelníky. Část krokví bude 
kotvena do nárožních krokví 120/180 mm, které budou uložené stejně jako ostatní krokve. 
Krokve 120/180 mm horní úrovně střechy budou uložené na vaznici 160/220 mm na nosné 
dřevěné sloupkové konstrukci, na pozednici 160/120 mm na nosné stěně ve 3NP 
a na nosném ocelovém rámu téměř ve hřebeni střechy z dvojice svařených válcovaných 
profilů U 240. Vaznice bude proti vybočení zajištěna ocelovými táhly po cca 1,5 m. 
Pozednice bude kotvena chemickými kotvami ∅12 mm do železobetonového věnce 
po max. 1,5 m. Nosný ocelový rám bude kotven do železobetonového věnce chemickými 
kotvami ∅12 mm přes přivařené patní plechy. Na prstenci ocelového rámu budou kolmo 
navařené ocelové plechy po stranách uložení krokví, které se zajistí pomocí dvou svorníků 
procházející krokvemi kolmo na jejich délky. Část krokví bude kotvena do nárožních krokví 
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140/220 mm, které budou uložené stejně jako ostatní krokve. Krokve v rozích 
zastřešovaného prostoru budou uložené ještě na nosné ocelové vaznice z dvojice 
svařených válcovaných profilů U 100, které budou kotvené do železobetonového věnce 
chemickými kotvami ∅12 mm přes přivařené podkladní plechy. Ve hřebeni střechy bude 
umístěn střešní světlík, prosvětlující celý prostor vstupní haly a chodeb v hlavní části budovy. 
Prostorová tuhost střešní konstrukce bude zajištěna samotnou konstrukcí střechy, nosnými 
stěnami a zavětrováním ve střešní rovině z pásové oceli 50/5 mm. Střecha bude odvodněna 
podokapními žlaby a svody z lakovaného pozinkovaného plechu. Svody budou napojené 
na dešťovou kanalizaci, která bude svedena do vsakovací jámy. 

Nad částí budovy, která má pouze jedno nadzemní podlaží, je navržena 
jednoplášťová plochá extenzivní vegetační střecha. Skladba střechy je navržená s klasickým 
pořadím vrstev. Spádování bude vytvořeno spádovými klíny z tepelné izolace 
ze stabilizovaných desek EPS 150. 

Oplechování střech bude provedeno z lakovaného pozinkovaného plechu. 
Skladby střešních konstrukcí jsou více popsány v samostatné příloze.  

Schodiště 

 Uvnitř objektu jsou navržena dvě schodiště přímá dvouramenná schodnicová 
o průchodné šířce 1400 mm. Schodnice budou svařené z válcovaných profilů U 240, budou 
4x zalomené a budou opatřené protipožárním nátěrem. Ocelové U profily budou 
orientované otevřenou stranou směrem od schodiště. Na schodnicích budou navařené 
ocelové úhelníky 30/30/4 mm se zkosenými hranami. Na dvojici úhelníků budou 
přišroubované skleněné protipožární stupně výšky 57 mm. Na čela schodnic budou 
navařené čelní plechy tl. 10 mm, přes které budou následně kotvené do nosných konstrukcí 
chemickými kotvami. Prostorová tuhost bude zajištěna ocelovými táhly v polích schodiště.  

Schodiště vedoucí z 1NP do 2NP bude na jedné straně uloženo na betonový základ 
a na straně druhé na nosnou stropní konstrukci 2NP. Konstrukční výška tohoto schodiště 
bude 3,65 m. Obě ramena budou mít 11 stupňů výšky 165,91 mm a šířky 290 mm. 
Schodišťová ramena budou oddělena mezipodestou o šířce 920 mm. Součástí schodiště 
bude i montované ocelové zábradlí z nerezové oceli s tyčovou výplní a se dřevěným 
madlem. Zábradlí bude zhotoveno na obou stranách schodiště a bude kotveno z čela 
schodnice. 

Schodiště vedoucí z 2NP do 3NP bude na jedné straně uloženo na nosnou stropní 
konstrukci 2NP a na straně druhé na nosnou stropní konstrukci 3NP. Konstrukční výška 
tohoto schodiště bude 3,5 m. Obě ramena budou mít 11 stupňů výšky 159,09 mm a šířky 
293 mm. Schodišťová ramena budou oddělena mezipodestou o šířce 1553 mm. 
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Součástí schodiště bude i montované ocelové zábradlí z nerezové oceli s tyčovou výplní 
a se dřevěným madlem. Zábradlí bude zhotoveno na obou stranách schodiště a bude 
kotveno z čela schodnice. 

Vnější schodiště u nakládací rampy bude přímé jednoramenné schodnicové 
o průchodné šířce 550 mm. Schodnice budou ze svařovaných U profilů z ocelového plechu 
tl. 10 mm. Ocelové roštové stupně budou přišroubované ze strany ke schodnicím. 
Na čela schodnic budou přivařené čelní plechy tl. 10 mm. Horní čela budou ukotvena 
mechanickými kotvami do betonu a dolní čela budou plnit funkci patek a budou uložené na 
podklad. Schodiště bude mít 5 stupňů výšky 183,33 mm a šířky 250 mm. Šestý stupeň bude 
tvořit samotná betonová deska, do které se schodiště kotví. Součástí schodiště bude 
i svařované zábradlí výšky 900 mm, které se přivaří na schodnici. Ocelové prvky budou mít 
upravený povrch žárovým zinkováním. 

Výplně otvorů 

Většina oken v budově bude bílá plastová zasklená izolačními trojskly.  

Okna, která nejsou zahrnuta v obálce budovy při výpočtu energetického štítku 
obálky budovy, tj. zádveří, sklad prodejny, strojovna vzduchotechniky a kotelna, budou bílá 
plastová s izolačními dvojskly. 

Okno v provozní kanceláři prodejny bude bílé hliníkové protipožární zasklené 
vrstveným dvojsklem s požární odolností. 

Střešní světlíky v jednopodlažní části budovy budou hliníkové s izolačním 
a bezpečnostním dvojsklem a s ochrannou kopulí. 

Atypický osmiúhelníkový střešní světlík ve hřebeni střechy nad hlavní částí budovy 
bude z vnitřní strany šedý dřevěný s izolačním a bezpečnostním trojsklem. 

Vstupní dveře ze severní strany objektu a hlavních vstupů do objektu budou bílé 
plastové, částečně prosklené izolačním trojsklem. 

Vstupní dveře do strojovny vzduchotechniky a kotelny budou bílé plastové, 
částečně prosklené izolačním dvojsklem. 

Prosklená stěna a vstupní dveře do zádveří budou bílé plastové, částečně prosklené 
izolačním dvojsklem. 

Některá okna na jižní straně objektu budou doplněna reflexními fóliemi proti 
přehřívání interiéru. Na oknech prodejny jsou fólie již navržené. Použití reflexních fólií 
na ostatních oknech objektu závisí na dalších výpočtech a posouzeních z hlediska tepelné 
stability a denního osvětlení. 



49 
 

Sekční vrata v expedici budou výsuvná pod strop a budou částečně prosklená. 
Povrch vrat bude strukturovaný a z vnější strany bude provedena povrchová úprava šedé 
barvy. 

Zárubně vnitřních dveří budou obložkové i ocelové. Běžná vnitřní dveřní křídla 
budou mít rám ze smrkových masivních hranolů vyplněný voštinou a povrch bude hladký, 
s vlysy, nebo částečně prosklený. Protipožární vnitřní dveře budou mít dveřní křídla hladká 
ze zdvojeného smrkového masivního rámu s výplní z dřevotřískové desky, 
nebo z výztužného ocelového rámu s ocelovými plechy a s vnitřní výplní z tvrzené minerální 
vaty. 

Překlady a průvlaky 

Překlady 
Nosné překlady jsou navržené systémové z lehčeného keramzitového betonu. 

Použité budou překlady rozměru 115x240 mm, 175x240 mm, 115x115 mm a 175x115 mm. 
Jejich délka závisí na rozměrech otvorů. Překlady v nosných stěnách tl. 300 mm budou 
tvořené sestavou z jednoho překladu 115x240 mm a jednoho překladu 175x240 mm. 
Překlady v nenosných stěnách tl. 175 mm budou 175x240 mm a 175x115 mm. 
Překlady v nenosných stěnách tl. 115 mm budou 115x115 mm a 115x240 mm. 

Průvlaky 
V prodejně a ve skladu prodejny budou na svislých nosných konstrukcích uložené 

průvlaky z ocelových válcovaných profilů HEB 300. V objektu se nacházejí i železobetonové 
monolitické průvlaky z betonu C25/30, konzistence S2, prostředí XC1. Průvlaky rozměru 
300x300 mm jsou vyztužené dvěma ocelovými válcovanými profily I 240. Průvlaky rozměru 
300x250 mm jsou vyztužené dvěma ocelovými válcovanými profily I 200. 

Izolace 

Izolace proti vodě 
Podkladní betonová deska a stěny pod terénem budou izolovány proti vodě (i proti 

radonu) hydroizolací z asfaltových pásů, které jsou z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm 
s nosnou skleněnou vložkou. Hydroizolace se mezi sebou budou spojovat přesahem 
min. 100 mm. Svislá i vodorovná hydroizolace bude na podklad celoplošně natavena. 
Svislá hydroizolace bude vytažena min. 300 mm nad terén. 

Hydroizolace šikmé střechy je navržena jako difuzně otevřená doplňková 
hydroizolační fólie s výztužnou PES vložkou tl. 0,48 mm. K podkladu bude fólie montážně 
přisponkovaná a následně přitlačena přivrtanými kontralatěmi z dřevěných KVH hranolů. 
Podtěsnění kontralatí bude provedeno butylkaučukovou páskou. 
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Hydroizolace ploché vegetační střechy je navržena jako souvrství dvou asfaltových 
pásů, které jsou z SBS modifikovaného asfaltu. První asfaltový pás tl. 3 mm je samolepící 
s nosnou skleněnou vložkou a bude celoplošně nalepen k podkladu. Druhý asfaltový pás 
tl. 5,3 mm s nosnou PES vložkou a odolností proti prorůstání kořenů bude celoplošně 
nataven na první asfaltový pás. 

Izolace tepelné 
Všechny obvodové stěny objektu budou zateplené kontaktním zateplovacím 

systémem ETICS. 

Stěny pod terénem a soklová část obvodových stěn budou zateplené tepelnou 
izolací z polystyrenových desek EPS perimetr tl. 100 a 140 mm. Tepelná izolace v soklové 
části se bude lepit k podkladu PUR lepící pěnou. Tepelná izolace stěn pod terénem se bude 
lepit PUR lepící pěnou pouze montážně. Stabilizace této izolace bude zajištěna nasypanou 
a zhutněnou původní zeminou. 

Stěny nad terénem budou zateplené tepelnou izolací z polystyrenových desek EPS 
70 F tl. 150 mm. Tepelná izolace se bude lepit k podkladu lepící a stěrkovou hmotou bodově 
(3 terče) a po obvodu desek. Následně budou desky kotvené zatloukacími plastovými 
talířovými hmoždinkami s ocelovým trnem v zápustném provedení s EPS zátkou, a to šesti 
kusy na 1 m2. Zateplení rohových sloupků obvodových stěn ve 3NP bude provedeno stejně 
jako u ostatních obvodových stěn nad terénem, ale ke kotvení tepelné izolace budou 
použity plastové talířové hmoždinky šroubovací do dřeva. 

Zateplení obvodové stěny 3NP v prostoru pod střešní konstrukcí bude provedeno 
tepelnou izolací z polystyrenových desek EPS 70 F tl. 60 mm. Tepelná izolace se bude lepit 
k podkladu lepící a stěrkovou hmotou bodově (3 terče) a po obvodu desek. Prostor mezi 
dřevěnými sloupky této stěny bude vyplněn tepelnou izolací z minerálních vláken 
tl. 140 mm. Dřevěný rošt na straně interiéru bude vyplněn tepelnou izolací z minerálních 
vláken tl. 60 mm. 

Dolní úroveň střechy nad hlavní částí budovy bude zateplena položenou tepelnou 
izolací z minerálních vláken tl. 240 mm na nosné stropní konstrukci. Horní úroveň střechy 
bude zateplena mezi krokvemi tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 180 mm 
a pod krokvemi tepelnou izolací z PIR desek tl. 80 mm, které budou montážně 
přišroubované ke krokvím a následně budou přitlačené přivrtaným nosným roštem 
ze dřevěných KVH hranolů. 

Zateplení ploché střechy bude provedeno z tepelné izolace ze stabilizovaných desek 
EPS 150 v podobě spádových klínů tl. min. 40 mm a tepelnou izolací ze stabilizovaných 
desek EPS 200 tl. 180 mm. Desky budou volně položené na nosné konstrukci 
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s prostřídáním spár jednotlivých vrstev a následně budou stabilizované přitížením vegetační 
vrstvou. 

Zateplení podlahy na terénu bude provedeno z tepelné izolace ze stabilizovaných 
polystyrenových desek EPS 200 tl. 120 mm. Podlaha na terénu ve strojovně 
vzduchotechniky a v kotelně bude zateplena tepelnou izolací ze stabilizovaných 
polystyrenových desek EPS 200 tl. 80 mm. Desky budou volně položené na nosné 
podkladní konstrukci a následně budou přitížené dalšími vrstvami podlah. 

Podlaha v 1NP nad venkovním prostředím bude ze spodní strany zateplena 
tepelnou izolací z polystyrenových desek EPS 70 F tl. 240 mm. Tepelná izolace se bude lepit 
k podkladu lepící a stěrkovou hmotou bodově (3 terče) a po obvodu desek. 
Následně budou desky kotvené šroubovacími plastovými talířovými hmoždinkami 
s ocelovým šroubem v zápustném provedení s EPS zátkou, a to šesti kusy na 1 m2. 
Zateplení bude provedeno stejně jako u obvodových stěn zateplovacím systémem ETICS. 

Izolace akustické 
Podlahy na nosných stropních konstrukcích budou izolované tepelnou a kročejovou 

izolací z minerálních vláken tl. 30 a 40 mm. Izolace budou volně položené na nosné stropní 
konstrukci a následně budou přitížené dalšími vrstvami podlah. 

Montované příčky, předstěny a stěny šachet  ze sádrokartonových 
a sádrovláknitých desek budou izolované akustickými a tepelnými izolacemi z minerálních 
vláken tl. 50 a 60 mm, které budou volně vkládané mezi profily nosného ocelového roštu. 
V šachtové stěně bude izolace ve formě tuhých desek. 

Komíny 

V kotelně je navržen jednoprůduchový komín z přesných tvárnic 380x540 mm 
s větrací šachtou. Komín bude vyvložkován plastovým potrubím pro odkouření sestavy 
závěsných kondenzačních plynových kotlů. Předpokládá se napojení 3 kondenzačních 
plynových kotlů o výkonu každého kotle 50 kW. 

Odvětrání 

Větrání objektu je zajištěno vzduchotechnickými jednotkami ve strojovně 
vzduchotechniky. Pro každý provoz je navržena jedna vzduchotechnická jednotka. 
Objekt bude možné větrat i přirozeně okny, ale okna musejí být opatřena čidly, 
která zamezují souběhu obou možností větrání. Odvětrání hygienického zařízení v šatnách 
je zajištěno axiálními ventilátory, které budou umístěné na fasádě a budou opatřené 
přetlakovou žaluzií. Odvětrání kotelny je zajištěno větrací šachtou v komínu a větracím 
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otvorem ve fasádě, který bude opatřen protidešťovou žaluzií z pozinkovaného plechu. 
Otvor ve fasádě je navržen i pro přívod vzduchu pro spalování plynových kotlů.  

Podlahy 

Podlahy v objektu jsou navržené jako plovoucí. Nášlapné vrstvy jsou: keramická 
dlažba, zátěžový koberec, epoxidová stěrka, betonová mazanina s vodoodpudivým 
impregnačním nátěrem a cementový potěr. Skladby podlah jsou podrobněji popsány 
v samostatné příloze. 

Obklady 

V objektu budou zhotovené keramické obklady stěn. V 1NP se jedná o místnosti: 
WC muži, WC ženy, úklid, výdejna jídla, úklid, šatna ženy (sprchy a WC), šatna muži (sprchy 
a WC) a WC. Ve 2NP se jedná o místnosti: kuchyňka, WC muži, WC ženy a úklid. 
Ve 3NP se jedná o místnosti: WC ženy a WC muži. Výšky a umístění jednotlivých obkladů 
je zřejmé z výkresové dokumentace. Skladby stěn jsou podrobněji popsány v samostatné 
příloze. 

Podhledy 

Ve většině místností objektu se budou nacházet kazetové podhledy s minerálními 
kazetami rozměru 600x600 mm s kolmými hranami. Kazety budou volně uložené na nosné 
rošty z ocelových profilů, které budou kotvené přes pružinové závěsy a dráty s okem 
do nosných stropních konstrukcí. 

V prodejně, ve skladu ve 2NP a ve všech místnostech ve 3NP kromě chodby, 
budou kazety podhledů s požární odolností a budou zajištěné svorkami proti nadzvednutí 
v každém rohu kazety. 

Ve sprchách šaten mužů a šaten žen budou zhotovené podhledy 
ze sádrokartonových desek kotvených do nosného roštu z ocelových profilů CD 60x27 mm 
ve dvou úrovních. Rošty budou kotvené přes pružinové závěsy a dráty s okem do nosných 
stropních konstrukcí. 

Pod střechou v chodbě hlavní části budovy bude zhotoven podhled 
ze sádrokartonových desek s požární odolností. Desky budou kotvené do vodorovných 
ocelových profilů CD 60x27 mm. CD profily budou kotvené do konstrukce střechy pomocí 
dvojic závěsů nonius, z nichž jeden je kolmý ke střešní rovině a druhý je šikmý a zajišťuje 
tak stabilitu podhledu pod šikmou střechou. 
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Omítky 

Vnitřní omítky budou provedené z jádrové vápenocementové omítky tl. 15 mm 
a štukové vápenné omítky tl. 3 mm. Vnější fasádní omítky budou tenkovrstvé silikonové 
tl. 2 mm šedé a červené barvy. Soklová část fasády bude mít omítku provedenou 
z dekorativní mozaikové soklové omítky tl. 2 mm šedo-černo-bílé barvy. 
Povrch sádrokartonových a sádrovláknitých desek bude opatřen pouze finálním tmelem 
tl. 1 mm bez jakékoliv omítky. 

Malby 

Vnitřní omítky a povrchy sádrokartonových a sádrovláknitých desek budou 
opatřené malbami ve dvou až třech vrstvách. Barva maleb je navržena bílá. Barvu může 
upravit investor. 

Zpevněné plochy 

Příjezdová komunikace a parkovací plochy budou ze živičného krytu (asfaltu). 
Chodníky a zpevněná plocha na severní straně objektu budou zhotovené ze zámkové 
betonové dlažby tvaru I rozměru 200x160 mm v přírodní barvě betonu. Budovou krytý 
prostor před hlavním vstupem bude zhotoven z betonových dlaždic rozměru 600x600 mm 
v přírodní barvě betonu. Příjezdová komunikace pro strojovnu vzduchotechniky a kotelnu 
bude zhotovena ze zatravňovací betonové dlažby v přírodní barvě betonu. 
Zpevněné plochy budou vyspádované směrem od objektu. 

Tesařské práce 

Tesařské práce budou využity především při bednění betonových 
a železobetonových monolitických konstrukcí. 

Zámečnické práce 

Zámečnické práce tvoří výroba ocelových zárubní, vnitřních a vnějších schodišť 
včetně zábradlí, zábradlí na chodbách ve 2NP a 3NP, vnitřního vyrovnávacího schodiště 
ve skladu ve 2NP a přístřešku nad nakládací rampou. Zámečnické výrobky jsou podrobněji 
popsány v samostatné příloze. 

Truhlářské práce 

Truhlářské práce tvoří výroba všech dřevěných dveří uvnitř objektu 
včetně dřevěných obložkových zárubní a dřevěných madel v chodbě u expedice. 
Truhlářské výrobky jsou podrobněji popsány v samostatné příloze. 
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Klempířské práce 

Klempířské práce tvoří výroba vnějších okenních parapetů, okapních žlabů, 
okapních svodů, oplechování atik a oplechování střech. Veškeré klempířské práce budou 
provedené z lakovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6 mm. Klempířské výrobky 
jsou podrobněji popsány v samostatné příloze. 

D.1.1.a.6 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 
Stavba je navržena a provedena tak, aby byla při užívání bezpečná a nehrozilo 

nebezpečí nehod, zranění či poškození, např. pádem, nárazem, výbuchem a vloupáním.   

Stavbu bude možné užívat po splnění všech požadavků na bezpečnost stavby 
dle následujících předpisů: 

 Zákon č. 135/2015 Sb., zákon o Hasičském záchranném sboru České Republiky 
a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru) 

 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích 
a zkouškách plynových zařízení 

 Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

 Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev 
a jiných správních úřadů 

Při realizaci objektu budou pracovníci dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy 
a budou povinně vybaveni ochrannými pomůckami. Ochrannými pomůckami se rozumí 
helmy, rukavice, reflexní vesty, vhodná pracovní obuv a pracovní oděv a různé další prvky 
pro zajištění např. při výškových pracích. Pracovníci budou proškoleni a poučeni 
o bezpečnosti práce o ochraně zdraví při práci. 

D.1.1.a.7 Stavební fyzika 
Stavební objekt je navržen v souladu s platnými normami. Stavební fyzika je řešena 

v samostatné příloze složky č. 6 – Stavební fyzika. 

D.1.1.a.8 Požadavky na požární ochranu konstrukcí 
Požadavky na požární ochranu jsou popsány v samostatné příloze složky č. 5 – 

Požárně bezpečnostní řešení. 
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D.1.1.a.9 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti 
provedení 

Stavební konstrukce budou provedené dle daných technologických postupů 
a platných norem v souladu s projektovou dokumentací. Při přebírání jednotlivých 
materiálů, prací a prvků bude kontrolována požadovaná jakost, množství a druh materiálu. 

D.1.1.a.10 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí 

Stavební objekt nebude proveden netradičními technologickými postupy. 
Zvláštní požadavky na provádění a jakost navržených konstrukcí nejsou. 

D.1.1.a.11 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby 

Bude nutné vypracování dílenské dokumentace vybraných navržených konstrukcí 
na základě prováděcí dokumentace. 

D.1.1.a.12 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek 

Nejsou vyžadovány žádné kontroly nad rámec povinných kontrol stanovených 
dle technologických předpisů. 

D.1.1.a.13 Výpis použitých norem 
 ČSN 01 3420 – Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části 

 ČSN 01 3495 – Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb 

 ČSN 12 7010 – Vzduchotechnická zařízení - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 
- Obecná ustanovení 

 ČSN 73 0525 – Akustika – Projektování v oboru prostorové akustiky – Všeobecné zásady 

 ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků - Požadavky 

 ČSN 73 0540-1 – Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

 ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

 ČSN 73 0540-3 – Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

 ČSN 73 0540-4 – Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

 ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky 

 ČSN 73 0580-4 – Denní osvětlení budov – Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov 
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 ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

 ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení 

 ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami 

 ČSN 73 0821 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí 

 ČSN 73 0824 – Požární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek 

 ČSN 73 0873 – Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 

 ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky 

 ČSN 73 4200 – Komíny – Všeobecné požadavky 

 ČSN 73 4201 – Komíny a kouřovody 

 ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí  

 ČSN ISO 1996-1 – Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: 
Základní veličiny a postupy pro hodnocení 

 ČSN EN 12354-1 – Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 
stavebních prvků – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi 

 ČSN EN 12354-2 – Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 
stavebních prvků – Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi 

 ČSN EN 12354-6 - Stavební akustika – Výpočet akustických vlastností budov z vlastností 
stavebních prvků – Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech 

 

Technická zpráva byla vypracována podle ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu pro provádění stavby. 
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ZÁVĚR 

Předmětem diplomové práce bylo vypracování projektové dokumentace 
pro provádění administrativní budovy. Touto budovou je zcela nově navržená 
administrativní budova umístěná na okraji města Letohrad. Jako podklad projektové 
dokumentace pro provedení stavby jsem vypracoval studii této navržené administrativní 
budovy. Součástí projektu jsou i situační výkresy, výkresy pro provedení stavby, konstrukční 
detaily, technické zprávy a posouzení objektu z hlediska akustiky, osvětlení, tepelné techniky 
a požární bezpečnosti. 

Zpracování projektové dokumentace vychází ze znalostí o stavebnictví získaných 
během studia na Fakultě stavební VUT v Brně a je v souladu s platnými zákony, vyhláškami 
a technickými normami.  

V rámci předmětu Průběh procesu výstavby jsem vypracoval seminární práci 
na téma „Průběh procesu výstavby“. Seminární práce se zabývá investičním záměrem 
navrhované budovy a jejím vlivem na životní prostředí. Součástí práce je i vyplněná žádost 
o vydání společného povolení a postup povolení podle stavebního zákona. Práce je tedy 
velmi přínosná hlavně pro budoucí praxi. 

Pro vhodný návrh dispozičního řešení navrhované budovy jsem vypracoval studii 
vzduchotechniky. Jelikož budova bude větraná vzduchotechnickým zařízením, bylo nutné 
navrhnout koncepci vzduchotechniky, vypočítat předběžné rozměry vzduchotechnického 
potrubí pro zajištění dostatečného prostoru v budově a přizpůsobit tomu její návrh. 

Během diplomové práce jsem získal větší přehled o materiálech, technologiích 
a konstrukčních řešeních, které mi do budoucna mohou být velice užitečné. 

Projektovou dokumentaci diplomové práce jsem vypracoval v rozsahu 
určeném zadáním a splňuje všechny cíle a požadavky na ní kladené. 
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